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ANR tiRA dúvidAs sobRe NovAs RegRAs pARA goRjetA 

Os serviços de alimentação estão a pleno vapor. 
Acelerado pelo aumento do emprego e da renda, 
o setor de food service cresce mais rápido do que 
o varejo tradicional de comida e já consome 30% 
da produção total da indústria de alimentos. De 
acordo com dados da AbiA (Associação brasileira 
da indústria de Alimentos), o segmento faturou 
R$ 235 bilhões em 2011, o que representa um 
aumento de 16% em comparação a 2010. 

Na última década, a média de crescimento 
registrada pelos serviços de alimentação no brasil foi 
de 15% ao ano. O varejo de produtos alimentícios, 
por sua vez, registrou um incremento médio de 12%. 

A Copa do Mundo brasil, em 2014, deve manter o 
setor aquecido. Segundo estimativas do consultor 
Enzo Donna, da ECD, consultoria especializada em 
food service, o número de refeições diárias deve 
subir dos atuais 62 milhões para 70 milhões.  

Por conta das dúvidas que surgiram a respeito da legislação 
que isentou as gorjetas do iCMS (imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Prestação de Serviços), a ANR colocou à 
disposição dos associados um documento contendo perguntas 
e respostas sobre as questões mais frequentes relacionadas às 
novas regras. Elaborado pelo advogado da ANR, Carlos Augusto 
Dias, o documento deve ser solicitado pelos associados por 
email (carlosaugusto@diasepamplona.com.br). Junto ao pedido, 
os afiliados devem anexar uma cópia do boleto da mensalidade 

para comprovar a afiliação à entidade. 

O decreto que sancionou a isenção das gorjetas oferecidas em bares, 
restaurantes e redes de alimentação do imposto foi assinado em 6 de setembro 

pelo governador Geraldo Alckmin. Essa conquista foi resultado de um extenso trabalho 
conjunto da ANR com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz). 

Nesta quinta-feira (4), profissionais da área de recursos 
humanos que atuam em restaurantes se reúnem para 
discutir temas relacionados à contratação e à gestão de 
profissionais no setor de serviços de alimentação. A reunião 
está agendada para as 15h30, na sede da ANR, que fica na 
Rua Cônego Eugênio Leite, 513, conjunto 11. 

Para confirmar presença no encontro, entre em contato 
pelo email comunicacao@anrbrasil.org.br e pelo telefone 
(11) 3083-1931. Participe!  

Os fabricantes de cerveja já começaram a repassar para o produto o 
aumento de impostos gerado pela mudança no método de cálculo do iPi e 
do PiS/Confins, incidentes sobre a bebida e sobre os refrigerantes. A nova 
tabela de cálculo, determinada por decreto publicado em 31 de maio no 
Diário Oficial, passa a vigorar em outubro. 

Nos últimos 12 meses, a cerveja consumida dentro de casa subiu 12,97%. 
Já a consumida na rua, 12,59%. A alta nos preços é equivalente mais do 
que o dobro da inflação oficial no período, que registrou avanço de 5,24%, 
segundo o ibGE. 

A Ambev, que detém 68% do mercado brasileiro de cerveja, afirma que se 
trata do maior aumento tributário da bebida na história do país. 

Não se esqueça, é nesta terça e quarta-feira, 2 e 
3 de outubro, que a ANR promove, em sua sede, 
o curso “boas Práticas de Higiene e Fabricação 
de Alimentos”. O workshop tem como objetivo 
capacitar manipuladores para receberem, 
armazenarem, produzirem e distribuírem alimentos 
com os melhores padrões de qualidade e segurança 
e também segundo a legislação vigente. 

À frente das aulas, a consultora técnica da ANR, 
Eliana Alvarenga, fala sobre temas como alimentos 
potencialmente perigosos, sintomas de intoxicação 
alimentar, contaminação cruzada, processos de 
higienização e desinfecção de utensílios e das 
superfícies, entre outros. Para mais informações, 
entre em contato pelo email comunicacao@
anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931.

boletim semanal de informações
Número 173 - ano 4

1º de outubro de 2012

gt-RH: AgeNde-se! 

imposto sobRe bebidAs elevA pReço dA ceRvejA 

lembRete: WoRksHop “boAs pRáticAs de HigieNe e FAbRicAção de AlimeNtos”

ANR NA mídiA 
Na última segunda-feira (24), a ANR foi destaque em nota 
da coluna da Mônica bergamo, uma das principais do país, 
publicada diariamente no jornal Folha de S. Paulo. O texto 
é resultado de divulgação, feita pela Linhas Comunicação, 
sobre os dados da enquete aplicada a respeito do uso dos 
novos cupons de estacionamento exigidos pela prefeitura 
de São Paulo.  

mAis umA vitóRiA Nos tRibuNAis 
pARA A ANR 
A ANR acaba de conquistar a manutenção da liminar que dispensa os 
associados da entidade de utilizar luvas na manipulação de alimentos. 
Desde março de 2012, o item 7.8 da Portaria n.º 2619/2011, da 
COViSA-SP (Coordenação de Vigilância em Saúde), tornou obrigatório 
o uso da proteção plástica descartável nas mãos ou utensílios para a 
manipulação de alimentos. 

A relatora do caso, Vera Angrisani, disse que o uso das luvas 
pode gerar uma situação ainda mais grave de contaminação. 
“Mais vale uma mão bem lavada e higienizada para manuseio de 
alimentos do que o uso das luvas descartáveis”, afirmou. 

Resultado de petição elaborada pelo escritório Dias e Pamplona 
Advogados, que presta serviço de consultoria jurídica para a 
ANR, o documento está disponível para consulta na área restrita 
do site da entidade, na seção de informativos.

Confira a pauta completa da reunião abaixo: 

•	 Decretos paulistas que isentam as gorjetas do iCMS;
•	 Desoneração da Folha - demanda encaminhada ao Ministério da Fazenda;
•	 Súmulas e orientações jurisprudenciais de interesse;
•	 Sindifast - último Acordo prevê seguro de vida e auxílio funeral também para os familiares;
•	 Pesquisa de benefícios - apresentação de proposta de questionário pelo grupo coordenador;
•	 Adequando uma proposta de apólice de seguro de vida para associados ANR - Apresentação 

pela corretora MDS;
•	 Workshop “Código de Conduta”: programação completa e inscrições abertas;
•	 Outros assuntos (espaço aberto para sugestões dos participantes). 

médiA ANuAl de cRescimeNto de Food seRvice é de 15%, 
ApoNtA estudo


